
 
 
 
Aan: Provincie Noord-Brabant  
T.a.v. Provinciale Staten & Gedeputeerde Staten   
Statengriffie@brabant.nl / mavdberg@brabant.nl  
Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Woensdrecht, 
Gemeente Roosendaal, Gemeente Steenbergen. 
 
Betreft:   Locaties grootschalige mestbewerking  
Bijlagen: 3 
Bergen op Zoom, 30 november 2020  
 
Geachte Statenleden, geacht College en geachte raadsleden,  
 
Mestbewerkingsinstallaties voortaan toegestaan in het buitengebied? 
De berichten over de zoektocht van de provincie naar locaties voor grootschalige 
mestbewerking verontrusten ons zeer. Hoewel er nog veel onduidelijk is lijkt het erop dat het 
in 2017 vastgestelde beleid om mestbewerking alleen op bedrijventerreinen toe te staan 
wordt losgelaten. Er is sindsdien een lobby op gang gekomen om de mestbewerking toch in 
onze Brabantse buitengebieden te krijgen. Wij maken ons er met name zorgen over dat 
gemeentes op de Brabantse Wal mogelijk op het lijstje van potentiële locaties staan. De 
mestsector heeft zulke grote, gesubsidieerde, belangen dat het niet uitmaakt of de mest van 
Oost-Brabant naar West-Brabant wordt v ersleept of van nog verder weg afkomt. 
 
Raad van State negatief 
Eerder hebben wij als natuurorganisaties geprocedeerd tegen de uitbreiding van de co-
vergistingsinstallatie BioMoer, gelegen op de grens van Bergen op Zoom en Roosendaal. 
Uiteindelijk heeft de Raad van State geoordeeld dat de voorgestelde uitbreidingsplannen niet 
mogelijk waren. Ook de plannen voor een Biomineralenfabriek in Roosendaal zijn na een 
uitspraak van de Raad van State over te veel (stank)overlast niet aanvaardbaar gebleken. 
 
Mestfabrieken zijn negatief voor de natuur, slecht voor de gezondheid en de 
leefbaarheid in het buitengebied maar ook voor de agrarische sector zelf 
Op dit moment verdwijnen iedere dag juist de kleinere agrarische ondernemingen omdat zij 
de schaalvergroting in de sector, die niet tot amper geremd wordt, niet kunnen bijhouden.  



Wij constateren dat steeds meer politieke partijen zien dat juist die schaalvergroting (en de 
bijkomende mestproblematiek) de kern van het probleem is voor onze leefomgeving. Het 
milieu raakt zwaar overbelast en in lokale gemeenschappen nemen belangentegenstellingen 
op onaanvaardbare wijze toe.  
Nog meer mestfabrieken is ook vanuit een oogpunt van volksgezondheid en leefbaarheid 
onverantwoord. Goed besturen vereist besluiten nemen die gericht zijn op de langere 
termijn, daarbij rekening houdend met burgers, die ook nog eens meebetalen aan de 
omvangrijke subsidies die mestinstallaties krijgen. 
 
Bijlagen 
1. De brief van dhr. Geert Verstegen, voorzitter van het Brabants Burgerplatform met een 
uitstekende analyse van het proces tot nu toe. Daarin wordt gepleit voor het plaatsen van 
mestfabrieken op industrieterreinen i.p.v. in onze buitengebieden. Zoals hierboven 
aangegeven is dat o.i. ook niet de echte oplossing, maar voor nu zijn industrieterreinen, 
weliswaar met de juiste milieucategorie, veruit te verkiezen boven de buitengebieden, mits er 
geen bijdrage ontstaat aan de uitstoot van stikstof.   
2. Een toelichting over de stikstofproblematiek 
3. Het rapport van de Brabantse Milieufederatie (‘Overlast door mestfabrieken’) 
 
Als natuurorganisaties verzoeken wij: 
1. De statenleden dringend GS ervan te overtuigen dat mestfabrieken in het buitengebied 
niet gewenst zijn en op te roepen tot een fundamenteler aanpak van het mestprobleem.  
2. De colleges & raadsleden van de gemeenten op de Brabantse Wal met de grootst 
mogelijke klem de inwoners van uw gemeentes én de Brabantse Wal te behoeden voor 
grootschalige mestbewerking. Laat GS weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan 
de belangen van de dierenindustrie. Bovendien, en minstens zo belangrijk, de overmaat aan 
stikstof op de Brabantse Wal is al zó groot dat er geen ‘molletje’ meer bij kan. 
 
Wij vertrouwen erop dat u onze informatie ter harte neemt en hopen dat u gevolg geeft aan 
onze verzoeken. Wij zijn, desgewenst, gaarne bereid ons verzoek toe te lichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens  
Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Groene Zoom 
Milieuvereniging Benegora 
Natuur –en milieuvereniging Namiro 
Stichting Brabantse Wal 
 
St. tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied van West-Brabant, 
Margot Avenarius (secretaris)  
Correspondentieadres: 
Het Laag 7, 4614 PA, Bergen op Zoom,  
st.halsterslaag@hotmail.nl en avenarius@hetnet.nl 
	


